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Eén R? Welnee, drie…
Geachte heer/mevrouw <Naam>,
De R is weer in de maand. Voor ons bij het Leger des Heils het sein dat we ons moeten
voorbereiden op de komende herfst- en winterperiode. In deze periode kloppen namelijk weer veel
dak- en thuislozen bij ons aan. Op zoek naar een slaapplaats om te ontsnappen aan de koude nacht.
Naar een warme douche om zich na weken in dezelfde kleren weer een beetje mens te voelen.
Misschien zelfs naar een baantje waardoor ze overdag geborgen zijn en bovendien wat verdienen.
Herkent u de drie R’en ook nog van het consultatiebureau van vroeger?
Rust, Reinheid en Regelmaat. In ons werk gaan deze ook op.

Rust in één van de centra voor nachtopvang van het Leger des Heils. Onmisbare
voorzieningen in de grote steden waar honderden dak- en thuislozen de komende
maanden een beroep op doen. Geen planken of stenen in de rug en een stuk karton
over de buik maar eindelijk wat comfort op een matras en onder een warme deken.

Reinheid. Dat is niet alleen die douche, een stuk zeep, shampoo. Dat zijn ook de
schone kleren die we aanbieden aan de meest kwetsbare mensen. Een trui en broek
zonder gaten, schoenen die passen, een dikke jas die regen en vorst weerstaat.

Regelmaat in de vorm van werk. Werk? Het Leger des Heils als uitzendbureau?
Bijna goed. Samen met de Start Foundation gaan we in heel Nederland ondernemingen
starten. In de bedrijfsopzet wordt samengewerkt met marktpartijen, zoals Pasta Puro,
V&D en La Place. Het streven is om binnen drie jaar zo’n 300 werkplekken te creëren
voor mensen die moeite hebben om een arbeidsritme op te bouwen en vast te houden.
Doel is een betaalde baan voor iedereen, zodat zij weer een stap verder zijn in het
meedoen in de samenleving.
Lees verder op de achterpagina ➜
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Zo wil het Leger des Heils ook dit
jaar veel dak- en thuislozen door de komende
maanden heen helpen. Sommigen zelfs
definitief, als ze de rust, reinheid en regelmaat
hebben gevonden om weer voor zichzelf te
zorgen.
We krijgen het druk, vanaf nu. En ik hoop dat u ons bij onze werkzaamheden wilt helpen
met uw morele steun én een gift.
De R is in de maand. Ik zie de bui al hangen. Mag ik op uw steun rekenen?
Met vriendelijke groeten,

Hans van Vliet (commissioner)
Territoriaal commandant van het Leger des Heils in Nederland

P.S.

De R is in de maand. We hebben uw hulp extra hard nodig. Hartelijk dank voor uw gift!

